1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat
a „Csőrege”
települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Sándorfalvi Kulturális Központ

2.

A javaslatot benyújtó
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.
06 (62) 251-291
sfalvakultura@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.

A nemzeti érték megnevezése: Csőrege

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és
 egészség és
épített
élelmiszergazdaság
életmód
környezet
 ipari és műszaki
 kulturális örökség  sport
megoldások
 természeti környezet
 turizmus

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Sándorfalva közigazgatási területe

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési

5.

tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása
Az ősmagyarok konyháját a pentaton ízek harmóniájával szokták jellemezni;
az édes, a savanyú, a sós és a keserű mellé ötödiknek az erőset is külön
íznek fogják fel és ezen öt íznek a harmóniájára törekedtek, akárcsak a mai
belső-ázsiai népek.
A táplálkozás körében ma is sok, a honfoglalás koránál sokkal korábbi,
keletre nyúló hagyományt találunk. Ilyen ősi gyökerű ételünk az alföldi
pásztorok tarhója, amely joghurthoz hasonlító különleges étel, a közelmúltig
fogyasztott vízzel, sóval gyúrt erjesztetlen tészta, a lepénykenyér, a csöregefánk, az alföldi bográcsban készült krumplistészta, a slambuc, a
magyarsággal, de feltételezhetően már a hunokkal vagy az avarokkal bekerült
hsziungu áldozati étel a keng (a pörkölt) és a ta-keng (a gulyás).
E magyar étel településünk kedvelt édessége volt a múltban.

Receptjét a sándorfalvi asszonyok szájról szájra, generációról generációra
adják tovább.
Hozzávalók Jutka néni módra:
1 db egész tojás
1 evőkanál 10%-os ecet vagy 2 evőkanál eredeti rum
2,5 kanál púpozott sima liszt
Elkészítése:
A hozzávalókat jól eldogozzuk, lágy tésztát kapunk. Vékonyra nyújtjuk,
majd derelye vágóval rombusz alakokat vágunk, melyet még középen is
bevágunk két egymás melletti vonallal. Bő olajban kisütjük, vaníliás
cukros porcukorban megforgatva tálaljuk.
6.

7.

8.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Hagyományőrző rendezvényeink legkedveltebb finomsága, melyet messze
földön a mi nyugdíjasaink készítenek el legjobban. Fontosnak tartjuk e népi
eledel receptjének, sütési módszerének fennmaradását, tovább adását a
következő nemzedéknek.
A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
http://sandorfalva.hu
Bieniek Istvánné Jutka néni, 6762 Sándorfalva, Petőfi u. 4.
A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://vendegvaro-sandorfalva.hu
http://sandorfalva.hu

III. MELLÉKLETEK

